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Yleistä

LATEX on tekstinkäsittelyyn sopiva ladontaohjelma, joka sopii
erityisesti matemaattista tekstiä sisältäviin töihin.

Ohjelman käyttö eroaa selkeästi perinteisistä MS-Word
tyylisistä ohjelmista, mutta pienen oppimiskynnyksen jälkeen
kirjoittaminen on sujuvampaa sekä jälki kauniimpaa.

Kurssin tavoitteena on saada LATEX:n
käyttötaidot, jotka riittävät kandidaatintutkielman puhtaaksi
kirjoittamiseen.

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan läsnäolo kaikilla
oppitunneilla, sekä harjoitustyön tekeminen määräaikaan
mennessä.
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käyttötaidot, jotka riittävät kandidaatintutkielman puhtaaksi
kirjoittamiseen.
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Aluksi...

Jotta LATEX-dokumentin kirjoittamisen saa aloitettua, tarvitsee
ohjelmalle ensin antaa tiettyjä määritelmiä. Ensimmäisenä valitaan
dokumenttiluokka komennolla:

\documentclass[10pt,twoside,a4paper]{article}
Tämän jälkeen lisätään makropaketteja, joita ovat esimerkiksi
käytettävät kielipaketit. Hyvät Windows käyttöjärjestelmän
suomenkieliset asetukset saadaan komennoilla

\usepackage[ansinew]{inputenc}

\usepackage[T1]{fontenc}

\usepackage[finnish]{babel}.

Nyt ohjelmasi osaa suomea!
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Aluksi...

Sivujen tyylin voi valita komennolla

\pagestyle{plain}.

Jos työhön halutaan lisätä kansisivu, voidaan se määrittää
komentosarjalla

\title{Vetävä otsikko tähän!}

\author{Matti Matemaatikko}

\date{\today}

Nyt ohjelmalla on riittävät tiedot aloittaa dokumentti, tämä
tapahtuu käskyllä

\begin{document}

\end{document}

Otsikko saadaan halutulle paikalle \maketitle komennolla.
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\title{Vetävä otsikko tähän!}

\author{Matti Matemaatikko}

\date{\today}
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Tekstin kirjoittaminen

LATEXhoitaa rivien vaihdon sekä tavutuksen itsenäisesti.
Rivinvaihto onnistuu myös \newline komennolla, tai
kirjoittamalla \\

– Uuden kappaleen aloittaminen onnistuu jättämällä tyhjä rivi
syöttökenttään. Uuden sivun saa aloitettua komennolla
\newpage

Ei ole väliä lyökö yhden vai useamman välilyönnin, pidemmille
väleille löytyy omat komentonsa, mutta myös { } toimii.

Erikoismerkit ja komennot alkavat aina \ merkillä. Muita
merkkejä, joita LATEXon varannut ovat:

# % ^ & _ { } ~ $
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syöttökenttään. Uuden sivun saa aloitettua komennolla
\newpage
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Erikoismerkit

^ ja _ saavat aikaan ylä- ja alaindeksit.

{ ja } merkkejä käytetään komentojen rajaamiseen.

% merkillä voi kommentoida koodia. Koodirivin % jälkeiset
merkinnät eivät näy työssä.

$ merkillä aloitetaan ja lopetetaan matematiikkatila.

& merkkiä käytetään kaavarivien tasaamiseen.
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% merkillä voi kommentoida koodia. Koodirivin % jälkeiset
merkinnät eivät näy työssä.
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Kappaleenjako

LATEXosaa numeroida, sekä muotoilla kappaleenjaon, kunhan sille
vain antaa oikeat komennot. Article-luokassa toimivat seuraavat
kappaleenjaot:

\section{...} \paragraph{...}

\subsection{...} \subparagraph{...}

\subsubsection{...}

Saat myös automaattisesti tehdyn sisällysluettelon dokumentin
alkuun komennolla

\tableofcontents
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Matematiikkapaketit

Jotta saisimme ”oikean”näköiset matematiikkasymbolit, on hyvä
ottaa käyttöön American Math Societyn matematiikkapaketit.

\usepackage{amsthm}

\usepackage{amsfonts}

\usepackage{amsmath}

\usepackage{amssymb}
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Matematiikan kirjoittaminen

Osa komennoista vaatii tietynlaista matematiikkaympäristöä
toimiakseen. Helppo tapa saada aikaan matematiikkaympäristö, on
ympäröidä haluttu kaava $ merkeillä.

Suorakulmaisen kolmion sivuille pätee
a2 + b2 = c2, tämänhän tiesi jo Pythagoras.
($a^2+b^2=c^2$)

Jos kaava halutaan saada omalle rivilleen, käytetään
”tupladollareita”.

$$\sum_{n=1}^\infty x_n.$$
∞∑
n=1

xn.

Tehtävä: Kirjoita seuraava lause omalle rivilleen.

Jos A→ B, niin ¬B → ¬A.

Huom. dollarien sisällä teksti tulee kirjoittaa \text{tekstiä}

sisään
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a2 + b2 = c2, tämänhän tiesi jo Pythagoras.
($a^2+b^2=c^2$)

Jos kaava halutaan saada omalle rivilleen, käytetään
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Matematiikkaympäristö

Ratkaisu:

$$\text{Jos } A\rightarrow B \text{, niin } \neg B\rightarrow\neg A.$$

Vaihtoehtoinen tapa päästä matematiikkaympäristöön on
\begin{equation} komennolla. Tällöin kaavarivi numeroidaan
automaattisesti ellei sitä kielletä \begin{equation*} komennolla.
Esimerkiksi:

\begin{equation}

x^2\geq 0 \qquad \forall x\in \mathbb{R}

\end{equation}

x2 ≥ 0 ∀x ∈ R (1)

Välilyönti matematiikkaympäristössä tehdään komennolla \,

Pidempiä välejä varten löytyy komennot \quad ja \qquad.
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Matematiikkaympäristö

Tehtävä: Kirjoita
∫∞
1

1
x2

dx = 1 ilman numerointia omalle rivilleen.
Integraalin ylä- ja alarajat saadaan laittamalla ala- ja yläindekseihin halutut merkit.

Murtoluvut saadaan komennolla \frac{x}{y}.

Ratkaisu: ∫ ∞

1

1

x2
dx = 1

\begin{equation*}

\int^{\infty}_1\frac{1}{x^2}dx=1

\end{equation*}
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Viittaukset

Kaavoihin tai lauseisiin on tapana viitata jokseenkin näin,
Tiedämme Lauseen 3.5 nojalla, että. . .

Koska LATEXnumeroi kaavat ja lauseet itsenäisesti, voimme viitata
niihin erillisellä \ref{lauseX} komennolla, kunhan vain olemme
ensin nimenneet halutun kaavan \label{lauseX} komennolla.
Yhtälöihin ja kaavariveihin viitataan komennolla \eqref{kaava}.
Tällöin kaavan numero tulee sulkuihin, esimerkiksi

\begin{equation}

\label{kolmio-ey}

|x+y|\leq |x|+|y|

\end{equation}

Nyt tekstissä voidaan viitata yhtälöön komennolla
\eqref{kolmio-ey}
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Koska LATEXnumeroi kaavat ja lauseet itsenäisesti, voimme viitata
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Tekstin koko ja korostaminen

Joskus voi olla tarpeen saada aikaiseksi oletusfontista poikkeavaa
tekstiä. Jos tekstin keskeltä halutaan korostaa yksittäisiä sanoja,
voidaan se tehdä komennolla:

\emph{sana} saa aikaan kursiivin

\textbf{sana} saa aikaan bold-fontin

Myös yksittäisten tekstipätkien kokoa voi olla tarpeen muutella.
LATEX ymmärtää tätä varten listan komentoja, joiden avulla koko
voidaan määrittää helposti.
Suuri teksti saadaan aikaan näin,

{\Large Suuri teksti saadaan aikaan näin}

Tehtävä: Kirjoita seuraavanlainen tekstinpätkä: pieni on
kaunista!
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\emph{sana} saa aikaan kursiivin

\textbf{sana} saa aikaan bold-fontin
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Värien maailma

Tekstin väriä voi muokata, kunhan vain ottaa ensin käyttöön
paketin \usepackage{color}.

Punaisen tekstin saa nyt esimerkiksi komennolla
{\color{red} tekstiä joka halutaan värjätä}.

Pidemmän pätkän saa värilliseksi komennolla \color{purple},
jolloin teksti pysyy värillisenä kunnes sen taas muutetaan mustaksi
komennolla \color{black}.
Oman värin voi kehittää komennolla
\definecolor{oranssi}{rgb}{1,0.5,0} tekstin esittelyosassa.
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\definecolor{oranssi}{rgb}{1,0.5,0} tekstin esittelyosassa.
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Isot sulut

Esimerkiksi isot murtulukulausekkeet tarvitsevat ympärilleen
normaalia suuremmat sulukkeet. Vertaa seuraavia

X
2

= (

∑n
k=1 xk

n
)2

X
2

=

(∑n
k=1 xk

n

)2

Tämä onnistuu laittamalla sulut muodossa \left( ja \right).

Jos jostain syystä ei tarvita oikeanpuoleista sulkua, tulee komento
kuitenkin päättää muodossa \right.
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Tasattu teksti

LATEX osaa tasata tekstiä myös oikeaan reunaan tai keskelle sivua.

Nämä hoituvat komennoilla

\begin{flushleft}

\begin{flushright}

\begin{center}

Muista myös lopettaa käskyt komennolla \end{flush...}

Vasen

Keski

Oikea
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LATEX osaa tasata tekstiä myös oikeaan reunaan tai keskelle sivua.
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Useampi palsta tekstiä

Joskus voi olla kivaa jakaa teksti useammalle palstalle. Tällöin
käytetään \begin{minipage} komentoa. Palstan koko saadaan
määritettyä lisämääritteellä
\begin{minipage}{0.x\textwidth}. Luku x kertoo kuinka
suuri osuus koko sivun leveydestä käytetään palstoille.

\begin{minipage}{0.4\textwidth}

Tässä ensimmäinen palsta.

\end{minipage}

\hspace{1 cm} <- pieni väli palstojen väliin!

\begin{minipage}{0.4\textwidth}

Tässä toinen palsta.

\end{minipage}
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Useampi palsta tekstiä

Vertaa seuraavia funktion f määritelmiä, kumpi näyttää
paremmalta?

f : R→ R.
Tässä käytin kaksoispis-
teenä näppäimistöstä saa-
tua merkkiä :

f : R→ R.
Tässä kohdassa käytin
kaksoispisteenä komentoa
\colon.

↑ Väärä! ↑ Oikea!
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Omien käskyjen anto

LATEX:in käytöstä saa paljon sujuvampaa, kun määrittää uudet
komennot usein toistuville yksilöille. Hyvänä esimerkkinä toimii
kirjain R, jonka aikaan saamiseen tarvitaan komento \mathbb{R}.

Voimme antaa uuden käskyn komennolla:

\newcommand{\R}{\mathbb{R}}

Tehtävä: Laadi lyhennetyt komennot operaattorille

lim
ε→0

, sekä
∞∑
k=1

.

54
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\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
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Lause, esimerkki, lemma-ympäristöt

Lause ympäristön saa aikaan komennolla

\begin{theorem}

Lause

\end{theorem}

Theorem

Tässä esimerkki, huomaa että fontti kursivoitu!

Definition

Tässä määritelmä, fontti ei kursiivi!
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Lause, esimerkki, lemma-ympäristöt

Tehdään edellisistä ympäristöistä suomenkieliset komennoilla

\theoremstyle{plain}

\newtheorem{lause}[equation]{Lause}

Tällä komennolla saa tekstiin prujuista tutut ”Lause 2.4”etc.
tekstit, joiden numerointi tulee automaattisesti. (\begin{lause})

Määritelmät ja esimerkit käyttävät erilaista muotoilutyyliä, joka
saadaan aikaan komennolla

\theoremstyle{definition}

\newtheorem{maar}[equation]{Määritelmä}
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Lause, esimerkki, lemma-ympäristöt
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Todistaminen

Saamme nyt aikaiseksi lauseympäristön komennoilla

\begin{lause}

Tähän lause, huomaa että teksti tulostuu kursiivina!

\end{lause}

Voimme seuraavaksi todistaa lauseen todistusympäristössä,

\begin{proof}

Tähän todistus. q.e.d neliö tulee loppuun automaattisesti.

\end{proof}
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Esimerkki todistus

Lause

Olkoon A suljettu ja avoin joukko. Tällöin sen reunapisteiden
joukko ∂A = ∅.

Todistus.

Jos A on suljettu, A = A. Jos A on avoin joukko, niin A = intA.
Reunapisteiden määritelmästä seuraa, että ∂A = A \ intA, joten
∂A = A \ A = ∅.
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Yhteenveto lauseympäristöistä

Lauseet, lemmat, propositiot ja korollaarit käyttävät
lauseympäristöä \theoremstyle{plain}.

Määritelmät, konjektuurit sekä esimerkit käyttävät lauseympäristöä
\theoremstyle{definition}.

Huomautukset käyttävät lauseympäristöä
\theoremstyle{remark}.

70



Yhteenveto lauseympäristöistä
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Laitoksen tutkielmapohja

Matematiikan laitoksen tutkielmat sivuilta löytyy valmis
LATEX-pohja, jota suositellaan käytettäväksi.

Dokumenttiluokka on report asetuksilla
\documentclass[12pt,a4paper,leqno]{report}

Myös tekstikentän kokoa on kasvatettu komennoilla

\addtolength{\hoffset}{-1.15cm}

\addtolength{\textwidth}{2.3cm}

\addtolength{\voffset}{0.45cm}

\addtolength{\textheight}{-0.9cm}
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Listat

Asioiden listaukseen LATEXosaa kaksi ympäristöä.

1. \begin{enumerate} ympäristö tekee listan numeroimalla.

\begin{itemize} tekee haluamasi merkin listaan.

Esimerkiksi

1 Mikko

2 Matti
\begin{enumerate}

\item Mikko

\item Matti

\end{enumerate}
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Listat

Itemize ympäristössä on monenlaisia mahdollisia merkkejä

, Niitä saa kun laittaa komennon \item[Symboli]

Listaympäristöjä voi käyttää myös ”sisäkkäin”

Tehtävä: Tee seuraavanlainen lista
1 Laske

a) 4 + 6
b) 4 · 6

2 Onko yhtälöllä x2 + 1 = 0 ratkaisua jos

α) x ∈ R
β) x ∈ C
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Vastaus

\begin{enumerate}

\item Laske \begin{itemize}

\item[a)] $4+6$

\item[b)] $4\cdot 6$ \end{itemize}

\item Onko yhtälöllä $x^2+1=0$ ratkaisua jos

\begin{itemize}

\item[$\alpha$)]$x\in \R$

\item[$\beta$)]$x\in \C$

\end{itemize}

\end{enumerate}
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Kaavojen asettelu

Pidempiä laskutoimituksia varten LATEX osaa hyviä keinoja saada
laskut siistiin järjestykseen. Yksi mahdollinen ympäristö on
\begin{align}, josta esimerkki seuraavaksi.

(x − y)(x + y) = x2 + xy − yx − y2

= x2 − y2

\begin{align*}

(x-y)(x+y)&=x^2+xy-yx-y^2\\

&=x^2-y^2

\end{align*}
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Kaavojen asettelu

Tehtävä: Ratkaise välivaiheittain seuraava

(1 + 2)2 − (5 + 2) = 32 − 5− 2

= 9− 7

= 2
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Kaavojen asettelu

Yhtälöryhmien, matriisien sekä muidenkin erikoista asettelua
vaativien kaavojen latominen on yksi taito, minkä LATEXhoitaa
erinomaisesti. Kaavojen asettelu toimii hyvin \begin{array}

ympäristössä. Esimerkiksi:

f (x) =

{
0, kun x ≤ 0
1, kun x > 0

Tämä saadaan aikaan koodilla

\begin{displaymath}

f(x)=\left\{

\begin{array}{rl}

0,& \text{kun } x\leq 0 \\

1,& \text{kun } x>0

\end{array}\right.

\end{displaymath}
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Lisää arrayta

Matriisien teko onnistuu samankaltaisella menettelyllä, esimerkiksi
2x2 matriisi saadaan koodinpätkällä

M =

(
a b
c d

)

\begin{displaymath}

M=\left(

\begin{array}{cc}

a&b\\

c&d

\end{array}

\right)

\end{displaymath}
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Harjoitusta

Tee seuraavanlainen funktio

f (x) = |x | =


−x , kun x < 0

0, kun x = 0
x , kun x > 0.

\begin{displaymath}

f(x)=|x|=\left\{

\begin{array}{rl}

-x,\quad &\text{kun } x<0\\

0,\quad &\text{kun } x=0\\

x,\quad &\text{kun } x>0.

\end{array}

\right.

\end{displaymath}
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Taulukoista

Taulukot voivat joskus olla hyvä tapa esittää tietoa. Taulukoita
varten on oma ympäristönsä, joka saadaan komennolla
\begin{tabular}[sijainti]{muoto}.

Sijaintiin voi laittaa komennoksi [t], jolloin taulukko tulee
kappaleen yläosaan, [b] kappaleen ala-osaan, [c] keskelle.

Muoto kohtaan voi laittaa arvot r,l tai c, joka kertoo mihin
kohtaan saraketta teksti tasataan. Jos kirjain ympäröidään
itseisarvomerkeillä |c |, piirtää ohjelma pystysuorat viivat
sarakkeiden väliin.
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itseisarvomerkeillä |c |, piirtää ohjelma pystysuorat viivat
sarakkeiden väliin.
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Taulukoista

Taulukot voivat joskus olla hyvä tapa esittää tietoa. Taulukoita
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taulukoista

Esimerkiksi

\begin{tabular}{|l|l|}

\hline

$f(x)$&$f’(x)$\\

\hline

$\sin(x)$&$\cos(x)$\\

\hline

\end{tabular}

f (x) f ′(x)

sin(x) cos(x)

Taulukosta saa ”väljemmän”komennolla
\renewcommand{\arraystretch}{1.5}.
Tehtävä: Lisää taulukkoon kolmanteen sarakkeeseen integraali
F (x) sekä lisää taulukkoon funktiot cos(x) sekä x2.
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96



taulukoista

Esimerkiksi

\begin{tabular}{|l|l|}

\hline

$f(x)$&$f’(x)$\\

\hline

$\sin(x)$&$\cos(x)$\\

\hline

\end{tabular}

f (x) f ′(x)

sin(x) cos(x)

Taulukosta saa ”väljemmän”komennolla
\renewcommand{\arraystretch}{1.5}.
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Taulukoista

Joskus voi olla tarpeen määrittää taulukon sarakkeen leveys, tämä
tehdään seuraavalla tavalla

\begin{tabular}{|p{Xcm}|}

Tämä estää sarakkeita
tulemasta liian leveitä,
nyt tämäkin teksti py-
syy laatikon sisällä

Vastaavalla komennolla m{Xcm} saadaan rajoitettua sarakkeen
kokoa, mutta lisäksi teksti tasataan pystysuunnassa keskelle.
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Taulukoista vielä

Taulukoiden sarakkeita voidaan yhdistää tiettyjen rivien kohdalta
multicolumn komennolla. Esim.

Stokastiset prosessit 1.koe

Laskarit Tentti Arvosana

\begin{tabular}[h]{|c|c|c|}

\hline

\multicolumn{2}{|c|}{Stokastiset prosessit} & 1.koe\\

\hline

Laskarit & Tentti & Arvosana \\

\hline

\end{tabular}
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Taulukot

Vaakasuuntaisia viivoja saadaan lisättyä taulukkoon komennolla
hline, mutta tämä tekee kokonaisen rivin mittaisen viivan. Jos
tietyt sarakkeet halutaan yhdistää viivalla, tapahtuu se komennolla

\cline{i-j}

1 1 2 3
0 0 4 5
0 0 x y

\begin{tabular}{|c c|c c|}

\hline

1 & 1 & 2 & 3 \\

\cline{1-2}

0 & 0 & 4 & 5\\

\cline{3-4}

0 & 0 & x & y\\

\hline

\end{tabular}
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Taulukot
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Taulukoista vielä

Jos taulukon haluaa nimetä, tai antaa sille otsikko, tulee käyttää
\begin{table} ympäristöä.

Alla esimerkki

1 0

0 1

Taulukko: Melko tyhjä taulukko

\begin{table}[h]

\centering

\begin{tabular}{|l|l|}

<Harjoitustehtävä!>

\end{tabular}

\caption{Melko tyhjä taulukko}

\label{taulukko}

\end{table}
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Kuvien lisääminen

LATEX työhön voidaan helposti lisätä kuvia, kunhan vain ensin
otetaan käyttöön \usepackage{graphicx} grafiikkapaketti.

Mallikoodi kuvan lisäämiseen

\begin{figure}[h]

\centering

\includegraphics[width=0.2\textwidth]{matrix.png}

\caption{Matrix-logo}

\label{matrix}

\end{figure}

Kuva: Matrix-logo
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Hyperlinkit

Hyperlinkit ovat pdf-formaatissa toimivia interaktiivisia linkkejä,
joita klikkaamalla avataan suoraan linkitetty kohde. Hyperlinkit
toimivat, kunhan ensin otetaan käyttöön paketti
\usepackage{hyperref}

Nyt linkit ja viittaukset muuttuvat automaattisesti klikkautuviksi.
Linkit tulee laittaa komennon \url{www.linkkisi.fi}

Jos linkki halutaan upottaa jonkin sanan sisään, toimii komento
\href{linkki}{Sana}. Esimerkiksi

Kurssin kotisivut
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\usepackage{hyperref}

Nyt linkit ja viittaukset muuttuvat automaattisesti klikkautuviksi.
Linkit tulee laittaa komennon \url{www.linkkisi.fi}

Jos linkki halutaan upottaa jonkin sanan sisään, toimii komento
\href{linkki}{Sana}. Esimerkiksi

Kurssin kotisivut

111

https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=67212661


Hyperlinkit

Hyperlinkit ovat pdf-formaatissa toimivia interaktiivisia linkkejä,
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Ongelmia hyperlinkeissä

Värikkäät hyperlinkit eivät ole ehkä niin hyvä asia miltä ne
kuulostavat, sillä varsinkin tulostattaessa ne saattavat näyttää
typeriltä.

Tämä kierretään siten, että muutetaan värikkäät linkit mustiksi.
Komennot työn esittelyosassa seuraavasti:

\hypersetup{

colorlinks=true,

citecolor=black,

filecolor=black,

linkcolor=black,

urlcolor=black}

Värit voit valita vapaasti jos musta ei miellytä!
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Viiteluettelo

Työn loppuun on tapana lisätä lähdeluettelo. Tähän on olemassa
oma ympäristönsä ”thebibliography”. Esimerkkinä:

\begin{thebibliography}{9}

\bibitem{topo1}

Jussi Väisälä,

\emph{Topologia 1}.

Limes ry,

4.painos,

2007.

\end{thebibliography}

Lähteisiin viitataan komennolla \cite{lähde}
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Esimerkki lähdeluettelosta

L.C. Evans, Partial Differential Equations. American
Mathematical Society, Volume 19, 1998.

L.C. Evans, R,F Gariepy, Measure Theory and Fine Properties
of Functions. CRC press, 1992.

I. Holopainen, Reaalianalyysi: Luentomuistiinpanot. 2011.
http://www.helsinki.fi/~iholopai/ReAn02.pdf
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Beamer-dokumenttiluokka

Nämä Power-Point tyyliset esitykset on tehty
Beamer-dokumenttiluokalla. Nyt muotoilu on automaattisesti
isompaa, joka sopii hyvin esimerkiksi seinälle heijastettavaksi.

Uuden dian saa aikaan komennolla \begin{frame}[fragile]

Sen voi myös otsikoida komennolla \frametitle{otsikko}

Beamer luokan tekstinkäsittely poikkeaa hieman normaalista, sillä
esimerkiksi tyhjän rivin jättö ei aloita uutta kappaletta.

Tyhjää tilaa saa esim. komennolla \vspace{0.5cm}
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Beamerclass

Diaan saa tehtyä tauon komennolla:

\pause

Tehtävä: Laadi Beamerdokumenttiin sivu, jossa on listattuna
kolme suosikkomatemaatikkoasi. Lisää jokaiseen vielä ranskalaisella
viivalla jokin kommentti kyseisestä matemaatikosta. Jokaisen
matemaatikon välissä tulisi olla tauko.

Suosikkimatemaatikkoni:
1 Leonhard Euler

- Eulerin polut ovat kivoja
...
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Kuvien piirtäminen, Tikz-paketti

Kuvien piirtäminen onnistuu kivasti, kunhan käyttöön ottaa
\usepackage{tikz} paketin. Tämän osion lähteenä on käytettyä
seuraavaa artikkelia.

Kuvan piirtäminen aloitetaan komennolla

\begin{tikzpicture}[line width=0.2mm]

Kuvan komentoja.

\end{tikzpicture}

Yksinkertaiset murtoviivat saadaan komennoilla

\draw (0,2)--(0,0)--(2,0)--(0,2);
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Kuvien piirtäminen onnistuu kivasti, kunhan käyttöön ottaa
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Kuvien piirtäminen, Tikz-paketti
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Kuvien piirtäminen

Vektorin saa, kun laittaa murtoviivan alkuun [->] merkin.

\draw[->] (0,0)--(2,2);

Ympyrän saa lisättyä komennolla

\draw (x,y) circle (r) ;

missä (x , y) on ympyrän keskipiste ja r sen säde.

Ellipsi tulee komennolla

\draw (x,y) ellipse (a and b) ;

missä a ja b ovat ellipsin mitat x- ja y-akselin suunnassa.
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Piirtämistä

Jos kuvaa halutaan kiertää, onnistuu se lisäämällä [rotate=45]

komento seuraavasti

\draw[rotate=25] (0,0) ellipse (0.5 and 1.5) ;

Kuvat voidaan värittää komennolla

\draw[fill=blue!40]

missä lukuarvo kertoo värin ”syvyyden”.
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missä lukuarvo kertoo värin ”syvyyden”.

134



Funktion kuvaajan piirtäminen

Saamme yksinkertaisia funktioita komennolla

\draw[samples=50,domain=0:2] plot(\x,{3*\x});

tai vaikkapa paraabelin

\draw[samples=50,domain=-2:2] plot(\x,{(\x)^2});
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